Zápis ze schůze Katedry biologie ekosystémů PřF JU
Datum konání: 27. 4. 2010
Program jednání:
1. Po dvou letech bylo provedeno proškolení BOZP, PO a o zacházení s nebezpečnými
látkami; další informace o nebezpečných látkách k dohledání na
http://msds.chem.ox.ac.uk/MSDS; likvidaci nebezpečného odpadu má na PřF na
starosti Ing. Bočková.
2. Jako termíny letošních obhajob na katedře byly stanoveny 25. – 27. květen a 1. a 3.
červen.
3. Do poloviny května je možné doručit vedoucí katedry návrhy na zvaného
přednášejícího pro letošní Memoriál M. Straškraby.
4. Připomenutí, že u zadávacích protokolu diplomových prací je potřeba zkontrolovat
obor a specializaci studenta; M. Hais připravil materiál „Jak psát bakalářskou práci“ a
uvítá jakékoli připomínky k textu; připomenutí, že existuje předmět Projekt, který je
kreditovaný a „pokryje“případné práce studentů v laboratoři.
5. Příští rok končí funkční období jak děkana, tak rektora; na podzim se budou
nominovat nový uchazeči.
6. K finančnímu pokrytí potřeb studentů: přes SGA budou financovaní bakaláři, magistři
a doktorandi budou čerpat peníze přes GAJU.
7. Katedrový rozpočet na letošek je zhruba ve stejném finančním objemu jako loni (bližší
informace u vedoucí katedry nebo na sekretariátu). Katedra dostala dva projekty, o
které žádala GAJU, v plné výši, třetí byl pro letošek krácený na polovinu.
8. Od letošního roku se bude delegační fond úřadovat prostřednictvím katedry (včetně
podávání žádostí a zpráv o cestě); termín pro odevzdání žádostí je 15. květen. Přítomní
členové katedry souhlasili s tím, že v platnosti zůstávají pravidla pro přidělování peněz
tak, jak byly odsouhlaseny v loňském roce, včetně 30% spolufinancování pobytu
z jiného než katedrového zdroje (návrh na zrušení tohoto požadavku dává M. Šimek).
Také zůstávají v platnosti formuláře žádostí z loňského roku. O přidělování peněz
z delegačního fondu (kompenzační stipendia) bude rozhodovat komise ve složení
Šantrůčková, Brandl, Boukal, Vrba.
9. Prémiová stipendia pro doktorandy, které katedra získala v rámci GAJU, se rozdělí na
dvě poloviny: jedna se přidělí plošně (asi 10 tis. na doktoranda) a druhá podle výkonů.
Vrba a J. Jersáková připraví návrh pravidel, podle kterých se budou rozdělovat
„výkonové“ peníze z prémiového stipendia pro doktorandy.

příloha
Návrh pravidel na rozdělování delegačního fondu na KBE:
1. Příspěvek lze poskytnout
1.1. studentům doktorského a magisterského stupně na:
a)
aktivní účast na mezinárodní konferenci – v maximální výši 70 % celkových
nákladů na studentské vložné, přiměřené ubytování a cestu;
b)
cestu v rámci programu ERASMUS – pouze do „drahých“ zemí, kde příspěvek
poskytovaný v rámci programu ERASMUS je hluboko pod skutečnými náklady na
pobyt v dané zemi;
c)
krátkodobou pracovní cestu do zahraniční laboratoře s cílem naučit se novou
metodu či přístup, který významně zvýší kvalitu diplomantovy práce či disertace –
v maximální výši 70 % nákladů na cestu a přiměřené ubytování;
1.2. studentům bakalářského stupně jen ve výjimečných případech a v omezené výši –
maximálně do 30 % celkových nákladů na studentské vložné, přiměřené ubytování a
cestu.
2. Příspěvek se poskytuje pouze studentům ve standardní době studia (2 roky magisterské, 4
roky doktorské studium).
3. Pokud student žádá příspěvek na konferenci opakovaně, musí prokazatelně doložit, že
výsledky presentované na předchozí konferenci byly odeslány do IF časopisu.
4. Pokud student žádá příspěvek na pobyt v rámci programu ERASMUS (ad b) musí
k žádosti přiložit stručný popis (max. 1 strana textu) „projektu“, na němž bude v zahraničí
pracovat, včetně hypotézy a cílů. Po návratu je povinen nejpozději v následujícím
semestru prezentovat na katedrovém semináři.
5. Pokud student žádá příspěvek na pobyt v zahraniční laboratoři (ad c), musí k žádosti
přiložit stručný popis (max. 1 strana textu), čím je nová metoda přínosná a jaký
kvalitativní posun přinese jeho disertační práci. Po návratu je povinen neprodleně
prezentovat na katedrovém semináři.
Pomocná kriteria při hodnocení žádostí:
- preference doktorandů,
- posouzení kvality konference,
- posouzení kvality příspěvku,
- posouzení celkového objemu peněz, které už student během studia z delegačního
fondu obdržel,
- posouzení možností školitele studenta podpořit.
Návrhy na rozdělení peněz z delegačního fondu v rámci KBE připraví, na základě
předložených žádostí studentů, komise jmenovaná vedoucí katedry a složená z garantů
těch specializací, jejichž studenti o delegační fond žádají.

